
Emlékeztető 
 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottságának 
2022. november 9. 14.00 órai kezdettel tartott üléséről 

Helye: MS Teams 
 
 

Megjelentek: a melléklet szerint 
 
Az ülés levezető elnöke Cseszregi Tamás, a bizottság titkára. A levezető elnök az ülést megnyitotta. Az 
online ülésre tekintettel a nyílt szavazás az MS Teams értekezleten belül kézfeltartással zajlott. 
 
A levezető elnök a napirendet ismertette, ehhez észrevétel nem érkezett. 
 
Bizottsági döntés: 
A napirendet a Bizottság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbiak 
szerint: 

1. Javaslat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet, Hallgatói követelményrendszer ÁJK-
ra vonatkozó kari különös részének módosítására 

2. Javaslat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet, Hallgatói követelményrendszer 
TÁTK-ra vonatkozó kari különös részének módosítására 

3. Tájékoztatás a tanév rendjének módosulásához kapcsolódó oktatásszervezési és adminisztratív 
kérdésekről (szóbeli előterjesztés) 

4. Egyebek 
 
 

1. napirendi pont 
 
A levezető elnök kérésére az ÁJK-HÖK képviselője tájékoztatást adott a napirendi pont hátteréről. A 
napirendi ponthoz hozzászólás nem érkezett. 
 
Bizottsági döntés: 
Az 1. napirendi pont előterjesztését a Bizottság 22 támogató szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 

2. napirendi pont 
 
A levezető elnök kérésére a TÁTK képviselője tájékoztatást adott a napirendi pont hátteréről. A napirendi 
ponthoz hozzászólás nem érkezett. 
 
Bizottsági döntés: 
Az 2. napirendi pont előterjesztését a Bizottság 23 támogató szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 

3. napirendi pont 
 
Az Oktatási Igazgató a tanév rendjének módosulásához kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatta a 
bizottságot: 

− a HKR 131. § (5a) bekezdése szerinti központi kérvények határideje egységesen február 28-ra 
módosul az eredeti február 15-e helyett, javasolt a kari különösökben meghatározott februári 
határidők ilyen szempontú áttekintése is, 

− az ösztöndíjak kifizetési rendje a doktori ösztöndíjak kivételével nem változik, a doktori ösztöndíjak 
tervezett utalási dátuma február 23., ezzel egyidejűleg szükséges lesz a hallgatók intenzív 
tájékoztatására (a regisztrációs határidő és az ösztöndíj kifizetések szorosabb összefüggése, pályázati 
felhívásokban határidő kiemelések) 
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− az Oktatási Igazgatóság vizsgálja a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok februári kifizetéseivel 
kapcsolatos körülményeket. 

 
A napirendhez az EDÖK, az EHÖK, a TKK, valamint a Szolgáltatási Igazgatóság képviselői szóltak hozzá, 
ezek alapján a fentieken kívül felmerültek továbbá a tavaszi féléves szakmai gyakorlatok szervezésével, a 
meghosszabbított vizsgaidőszak okán a kollégiumi elhelyezéssel és a speciális szükségletű hallgatók őszi 
féléves vizsgáztatásának körülményeivel kapcsolatos kérdések is. 
 
 
További felvetés, hozzászólás nem érkezett, így az elnök az ülést bezárta. 
 
 
Budapest, 2022. november 11. 
 
 
Készítette: Lengyel Ágnes s.k. 
Jóváhagyta: Dr. Cseszregi Tamás levezető elnök s.k. 


